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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 

25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 13987, pro 

prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.spodni-pradlo-sassa.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem 

Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 13987 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a 

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) 

uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím 

internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese 

www.spodni-pradlo-sassa.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná 

při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě 

mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou 

vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a 

povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského 

rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Výhody 

registrace zde. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje 

a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží 

jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 

měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen 

jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech 

souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány 
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ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou 

nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, platných pouze 

v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Informace o nákladech na dopravu zde. 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář 

obsahuje zejména informace o: 

� objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní 

obchodu), 

� způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

� informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky 

kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Udělit souhlas a dokončit 

objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po 

obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 

kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané 

náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím 

zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve 

podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé 

kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na 

internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu 

následujícími způsoby: 

� dobírkou - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 

� bankovním převodem na základě zálohové faktury - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 

č.1368230247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); 

� hotově - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Revoluční 23, 46601 Jablonec nad Nisou; 

Bližší informace o způsobech platby zde.  

4.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není u konkrétní 

nabídky uvedeno jinak. 

4.3. Prodávající vystaví kupujícímu zjednodušený daňový doklad nebo daňový doklad – fakturu, který zašle kupujícímu 
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společně se zbožím, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je 

plátcem daně z přidané hodnoty 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 

čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 

čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty 

prodávajícího obchod@spodni-pradlo-sassa.cz. 

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.11 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být 

prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být 

prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.11 obchodních podmínek provede prodávající přezkoumání vráceného 

zboží, zda-li není poškozeno, opotřebeno atd. a vrátí kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) 

kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení vráceného zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. 

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno vzniká prodávajícímu vůči 

kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn 

jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Formulář pro vrácení zboží zde. 

6. DODACÍ PODMÍNKY 

Způsob doručení zboží vybere kupující při vyplňování objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. 

6.1. V případě dodání zboží prodávajícím na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. 

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů na přepravu a balení 

v paušální výši 100 Kč (slovy: jednosto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady 

spojené s opakovaným doručováním zboží. 

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv 

závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do 

zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky 

nemůže být brán zřetel. 

6.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 

Informace o nákladech na dopravu zde. 

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD 

7.1. Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) 
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musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní 

smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 

7.2. V případě, že kupující zjistí, že textilní zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u 

textilního zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu 

textilního zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě že: 

� změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného 

zásahu či mechanického poškození, 

� změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného 

provedení, 

� reklamace se týká vady pro kterou byla sjednána nižší cena, 

� textilní zboží je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty. 

7.3. Uplatnění reklamace - kupující může reklamaci uplatnit osobně v sídle, případně v kterékoliv provozovně 

prodávajícího nebo zasláním na adresu prodávajícího: SAFRIEN MODE, s.r.o., Revoluční 925/23, 46601 Jablonec nad 

Nisou. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, pokud tak neučiní a bude po 

zjištění vady textilní zboží nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. Kupující je 

povinen předložením (zasláním) prodejního dokladu prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný. 

Kupující odpovídá za to, že reklamované textilní zboží je předáno k vyřízení reklamace ve stavu odpovídajícímu 

obecným zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení reklamace. 

7.4. Záruční doba - lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží 

kupujícím. Dojde-li k výměně textilního zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží. Záruční dobu 

nelze zaměňovat s životností textilního zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a 

údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet. 

 

Formulář pro uplatnění reklamace zde. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.  

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 

občanského zákoníku. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, 

daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje poskytnuté při registraci nebo při 

objednávce provedené z webového rozhraní obchodu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní 

smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. 
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9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce 

provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu 

informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

9.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám. 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě 

automatizovaným způsobem. 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné 

poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může 

ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. 

9.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo akčních nabídkách prodávajícího na 

elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu 

kupujícího. 

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní 

(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele 

vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá 

jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných 

ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo 

neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy 

či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována 

prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SAFRIEN MODE, s.r.o., Revoluční 925/23, 46601 Jablonec nad  

V Jablonci nad Nisou dne 05.12.2010 

 


